الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

نبقي عىل قدر من التفاؤل بإمكانية النجاح .وسوف نشارك مشاركة كاملة يف هذا الصدد هنا يف
نيويورك عرب االجتامع مع اإلرسائيليني والفلسطينيني.
بعد قليل ،سأذهب ملقابلة توين بلري ،ممثل اللجنة الرباعية ،ملناقشة مدى أدائه لدوره .وسوف
نستمر يف دفع هذه العملية قدماً بجميع الطرق يف الحارض واملستقبل”.

وثيقة رقم :241

بيان صحفي لجمعية الثقافة العربية حول تحريف املنهاج الفلسطيني يف
241
القدس
 19أيلول /سبتمرب 2011

تعب جمعية الثقافة العربية عن دعمها ومساندتها للخطوات االحتجاج ّية التي يقوم بها “اتحاد
ّ
أولياء أمور الطالب يف القدس” ،والتي كان آخرها اإلرضاب االحتجاجي الجزيئ يف مدارس القدس املحتلة
كافة يوم الثالثاء  ،2011–09–13للمطالبة بوقف املخطط الخطري لتحريف املنهاج الفلسطيني يف
املدارس العرب ّية التابعة للبلدية واملعارف اإلرسائيل ّية واألوقاف ومدارس “األنروا” ،ورفض ّ
كل أشكال
تدخلها يف مضامني وكتب املنهاج الفلسطيني يف القدس ،وتؤيد مطالبته بعدم توزيع الكتب املحرفة
عىل الطالب.
إن تحريف االحتالل اإلرسائييل ملناهج التعليم الفلسطينية يف القدس ،هو بالفعل كام يراها أولياء
األمور املقدسيون خطوة خطرية الستكامل مرشوع الهيمنة الكاملة عىل األرض واإلنسان الفلسطيني
وحرمانه من ثقافته وتاريخه ،وبالتايل العبث بهويته الجامعية ،ليت ّمم تهويد القدس بأرسلة جيلها
الناشئ ،وإكراه أهلها عىل تعلم مناهج محرفة ومشوهة .إن تحريف املناهج هو تحريف للوعي
ومتزيق للهوية ومصادرة لحق تذويت [تذويب] االنتامء األصال ّين للمكان والشعب وتاريخهام وبالتايل
مستقبلهام.
إننا نؤ ّيد أيضاً دعوة اتحاد أولياء األمور لكافة األطر الطالبية ومجالس أولياء أمور الطلبة يف كل
األحياء املقدس ّية للتنسيق والعمل الوحدوي واملثابر حتى إعادة املنهاج الفلسطيني ،ونؤيد دعوتها
للسلطة الوطنية بشكل عام ووزارة الرتبية والتعليم الفلسطين ّية خاصة لتح ّمل مسؤولياتها الكاملة
والشاملة تجاه كافة احتياجات قطاع التعليم يف القدس ،وتحرير هذا القطاع من أية هيمنة أو ابتزاز
احتاليل ،وتنفيذ وعودها بتوزيع الكتب مجاناً عىل مدارس املدينة .ونعترب حيادهم يف هذه املعركة
خطوة متخاذلة ته ّدد من جديد هوية املدينة وسكانها والسيادة عليها.
إننا ندرك جيداً ،من خالل تجربتنا التاريخية مع مناهج التدريس اإلرسائيلية ،املخاطر الهائلة
التي تهدد الهوية الفلسطينية والوعي الوطني واللغة العربية ،ونرى بأم أعيننا النتائج املشوهة لهذه
املناهج ،ونطالب بتغيريها والحصول عىل استقاللية تربوية وثقافية ،احتامالت فرض هذه املناهج
أو مناهج شبيهة من خالل تحريف املنهاج الفلسطيني تشكل تهديداً فعلياً عىل وعي ومستقبل
الفلسطينيني يف املدينة.
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